HOVEDSTYRETS BERETNING FOR 2015
HOVEDSTYRET HAR I 2015 BESTÅTT AV:
ARBEIDSUTVALGET:

ASBJØRN LERAAND
OVE SEM
TOR ERIK LANGMO
GUNN KRISTIN KOLBERG
ASGEIR JOHANSEN
LINDA JOHANSEN
ROAR SÆTER
CRISTIN LENES

leder
nestleder
kasserer
sekretær
styremedlem
styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

AVDELINGSLEDERE:

FRODE HAUGSKOTT
LARS ARNE PEDERSEN
KATHRINE ROKKE PEDERSEN
MARIT HALVORSEN

leder orientering
leder trim
leder ski
leder fotball

AKTIVITETER/MØTEVIRKSOMHET.
Arbeidsutvalget har hatt 3 møter fra siste årsmøte. Hovedstyret har hatt møter 4 møter fra
siste årsmøte.
Arbeidsutvalget har kontakt med og diverse møter med bank, forsikringsselskap,
regnskapsbyrå, Skaun kommune, idrettsråd, grunneiere, Buvik barneskole, Sør-Trøndelag
idrettkrets, Sør-Trøndelag fylkeskommune mv.
Ove Sem har vært lagets representant i Idrettsrådet i Skaun kommune. Roar Sæther har
vært varamedlem i Idrettsrådet.
Arbeidsutvalget har brukt mye tid på det nye kunstgressanlegget (se egen redegjørelse om
anleggene).
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SPONSORARBEIDET - ÅRSBERETNING
Arbeidet med sponsorforhandlinger har i hovedsak vært utført av Asgeir F. Johansen, mens
det har vært flere involvert praktisk i montering av skilter etc.
Hovedfokus i sponsorarbeidet jan-mars 2015 var finansiering av nye Da-Tel Arena, og
tilhørende driftsavtaler for anlegget. Hovedsponsor Coop Extra hadde løpende avtale ut
2015 (nå reforhandlet), og det ga arbeidsro til å fokusere på stadionavtaler til Buvik IL`s
beste. Det lyktes å hente inn 1 million kroner fra Da-Tel og Orkdalsbanken til prosjektet, som
prosjektgaver/ sponsormidler. Dette kom i tillegg til egne driftsavtaler fra begge sponsorer,
som berørte annen profilering og markedsføringstiltak etter avtale.
I tillegg kom sponsormidler fra andre bedrifter på totalt 298 500,- kroner, og også sponsing
av produkter til videre salg/ gaver, f.eks fra Møllerens. Det var også direkte bidrag fra
sponsorer knyttet til Krokus Cup, Buvik Cup, og til Buvik Ski, så den totale inntekt fra
sponsorer oversteg 1 300 000,- kr meg god margin.
Det ble gjennom hele året jobbet for å fremme våre sponsorers interesser i klubben, og ikke
minst ble det utført mye praktisk sponsorarbeid rundt nye Da-Tel Arena utover høsten. Det
ble arrangert Åpningsarrangement for Da-Tel Arena, der sponsorer kunne markedsføre seg.
Det har også vært sterkt fokusert på mediaomtale under byggeprosjektet, og fra åpningen av
banen.
Man har etablert et meget godt samarbeid med Expoline i Trondheim, som leverandør av
profileringsmateriell. Transport og montering av skilt og profilering har man utført på
dugnadsarbeid som en tjeneste for sponsorene. Vi har fokusert på ekstra synlighet, og det
via flagg, sponsorvegger, beachflagg og naturligvis nye skilter på Da-Tel Arena. Det ble også
utført synliggjøring av Da-Tel logo i den nye matta.
Arbeidet fortsetter, og vi har fått forlenget vår sponsoravtale med Coop Extra. Dette baner vei
for flere driftsavtaler, og nye skiltsponsorer for kommende år 2016.
Sponsorarbeidet er tidkrevende, og vil kreve økte ressurser og rekruttering av flere personer
som dedikeres ansvar for egne sponsorer i Buvik IL i tiden som kommer. Tiltak må derfor
gjøres for å sikre denne inntektsmuligheten for Buvik IL. Minner om at sponsorinntektene
samlet vil kunne være på nivå med inntektene fra både Krokus Cup og Buvik Cup til
sammen, med litt ekstra fokus og dugnadsånd.
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FOTBALL- ANLEGGET
Baneanlegget til Buvik IL består nå av to 11'er kunstgressbaner med lysanlegg, en ballbinge
og en kunstgressbane 5'er. Vi har et flott baneanlegg som benyttes aktivt både til organisert
og uorganisert aktivitet.
I løpet av 2015 er det gjort en omfattende oppgradering av anlegget ved at det er lagt
kunstgressdekke og bygd nytt lysanlegg på tidligere gressbane. Det er videre bygd nytt bygg
ved banen som inneholder speakertjeneste og lager. Gammel brakke og gammel kiosk er
fjernet. Prosjektet er gjennomført uten budsjettoverskridelser.
Prosjektet finansieres ved spillemidler, kommunal støtte, pengestøtte/salg av arenareklame
til firmaet Da-Tel og Orkdalsbanken og eget bidrag.
Etter utbetaling av siste del av spillemidler og momsrefusjon, vil eget bidrag utgjøre
Ca. 700 000 kroner. Dette beløpet dekkes av inntekter ved salget av Bøndenes hus (jfr.
tidligere årsmøtevedtak). Det er utført en betydelig dugnadsinnsats ved gjennomføringen av
prosjektet, en takk til alle som har deltatt. Også en egen takk til Da-Tel og Orkdalsbanken for
store bidrag inn i prosjektet.
Videre takkes alle som utfører frivillig arbeid i forbindelse med den daglige driften av
anlegget.

SKIANLEGGET
Anlegget består nå av ca. 3,7 km lysløype, 17 km turløype, to garasjer, tidtakerbu og
parkeringsplass.
Skiløypa benyttes flittig, sommer som vinter. I tillegg til poengrenn, Djupsjørenn, Buviksprint
og klubbmesterskap på vinteren benyttes den til terrengløp på høsten.
Vinteren 2014/15 var særdeles snøfattig, og har begrenset normal aktivitet.
Samarbeid med Skaun Il om den delen av turløypa som går på vestsiden av Djupsjøen har
fungert godt.
Også skianlegget har fått en ansiktsløftning i løpet av sommeren 2015. En stor mengde
overskuddsmasse i forbindelse med masseutskifting ved legging av nytt kunstgressdekke på
gammel gressbane, ble brukt til avretting på skistadioen. Videre er sprinttraseen noe utvidet
og lyssatt.
En stor takk rettes spesielt til løypemannskapet som sørger for at vi i Buvika til enhver tid har
oppkjørte og flotte skispor til glede for store og små!
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LAGSHYTTA
Lagshytta benyttes av skiavdelingen ved de fleste arrangement og organiserte treninger i
anlegget. Lagshytta er godt vedlikeholdt, og hyttestyret gjør en god jobb. Hytta brukes ved
alle skiarrangement og organiserte skitreninger i anlegget vinters tid. Den er også
søndagsåpent når det er skiføre. Hytta leies videre ut til private arrangement gjennom hele
året.

PIENEHYTTA
Det er i 2015 inngått leieavtale med eier av Pienehytta og idrettslaget, og den brukes nå som
turhytte. Gammelt naust er revet og et nytt naust er bygd opp. Uteområdet ved hytta er
oppgradert med terrasse og grillmulighet.

ANLEGGSBEHOV
Idrettslaget har det siste året gjort store investeringer i nytt kunstgressdekke og baneanlegg
og nytt servicebygg(tårn) på Da-Tel Arena. Som en følge av dette, er også frigjorte masser
på gammel bane transportert og utplanert ved skianlegget på lagshytta.
Dette tiltaket, sammen med de forpliktelser vi har på finansiering av «gammelbanen», tilsier
at vi ikke i de nærmeste årene makter å løfte større investeringstiltak.
Gjennom bygging av Rossvollhallen i Børsa, er hallkapasiteten i kommunen styrket, og det
burde gi rom for utviding/utfylling av aktiviteter både for eksisterende og nye
aktiviteter/idretter.
For å kunne tilby nye aktiviteter i idrettslagets regi, kan det være mulig å se for seg etablering
av tilbud for skihopp/bakke – gjerne i tilknytning til skihytta, uten at dette medfører store
økonomiske ressurser.
I nærmiljøet etterspørres isflater som kan utnyttes både av skole og idrett. Det er også
drøftet uformelt i Ski-avdelinga om muligheten for rulleskitraseer i tilknytning til
lysløypetraseen. Her kan det være muligheter for etappevis utbygging/tilrettelegging for
treningsfasiliteter.
Uformelt er det også drøftet muligheter for etablering av klubbhus – eksempelvis i samarbeid
med Skaunhallen og dennes behov for lager. Bygda mangler i tillegg et forsamlingslokale for
kulturaktiviteter. Dette må vurderes sammen med andre lokale organisasjoner/kommune, og
vurdert i forhold til andre idrettslige behov Buvik Idrettslag ser på som sinekjerneoppgaver.

Side 4 av 16

IDRETTSAKTIVITETER
Buvik IL er et breddeidrettslag som gjennom året har hatt aktivitet i 4 avdelinger.
Hovedavdelingen har ikke lykkes med å reorganisere håndballavdelingen. Det er heller ikke
vist interesse for dette. Vi har siste halvåret hatt tilbud om allidrett for de yngste i
Skaunhallen. Avsatt tid er disponert av ski- og fotballavdelingen.

ORIENTERINGSAVDELINGEN
Styrets sammensetning
Frode Haugskott
leder
Per Ove Børseth
medlem
Kristin Haugskott
medlem
Det har ikke vært avholdt egne styremøter i 2015.
Aktiviteter
O-avdelingen arrangerte et bedrifts-o-løp på nytt kart over Grønneset i mai. Totalt 212
deltakere. Ellers et stille og rolig år.
Materielloversikt per 31.12.2015 - Orienteringsavdelingen
Betegnelse
EKT-brikker
EKT-postbukker
MTR 4
O-skjermer
Telt (gammelt)
Telt (nytt)
Kart:
Buvikmarka øst
Ilhaugen
Buvik sentrum
Buvikmarka vest
Djupsjøen
Buvik skole
Øysand
Grønnesset

Antall

Antatt verdi

10
13
1
Mange
1
1

-

Noen gamle, og noen relativt nye
Innkjøpt 2009 (5 års bruksgaranti)
Innkjøpt 2009 (5 års bruksgaranti)
Noen nye, mange gamle
Gammelt og utslitt
Innkjøpt 2010

x
x
x

-

Fra 1999 (lagervare)
Fra 1998 (lagervare)
Fra 1995 (lagervare)
Fra 1994 (få eksemplarer - kartrettighet)
Fra 1981 (tomt - kartrettighet)
Digital versjon 2012
Digital versjon 2013
Digital versjon 2013

Regnskap 2015
Regnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd på 2804 kroner. Avdelingens
bankbeholdning er på 18 200 kroner ved utgangen av året.
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Budsjett 2016
Utgifter
Kontingenter
Diverse driftsutgifter

Underskudd 2016

150
1500
1650
1650

Handlingsplan 2016
Følgende aktiviteter vil bli prioritert:



Revidere kart Buvik skole
Ferdigstille kartplan
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FOTBALLAVDELINGEN
Styret sammensetning
Leder: Marit Therese Halvorsen
Nestleder: Ole Røstad
Kasserer: Åse Røstad
Sekretær: Monica Storvik
Styremedlem: Kim Are Næss Leistad (Dommeransvarlig)
Styremedlem: Kjetil Trøan (Ansvarlig banefordeling)
Styremedlem: Knut Folstad (Representant senior)
Andre funksjoner
Materialforvalter: Terje Pettersen
Dommerkoordinator: Stian Langørgen
Kioskansvarlig: Linn Haug Hestnes
Banemannskap: Jomar Nilsen, Jan Ove Grønflaten, Kjell Rune Langfoss.
Sponsoransvarlig: Asgeir Johansen
Sportslig ledelse: Per Asbjørn Solberg (1.halvdel) Kristian Hoseth Mikkelsen (fra 01.12.15.)
Cupkomite: Ole Røstad, Even Lefstad, Kim Are Næss Leistad, Trond Heggheim, Tove Lise
Svanem. (Berit Lereggen og Camilla Lereggen 1 halvdel av sesongen)
Lagledere/Trenere
Lars Espen Bøkseth, Thomas Leraand, Even Lefstad, Geir Tendeland,
Daniel Hovind, Bjørnar Prestjord, Trond Bjerkan, Runar Sunde.
Pål Andre Riaunet, Espen Kolsrud, Arne Ordrerløkken, Kjersti Strand
Gladsø, Sveinung Sørvik, Vegar Heggheim,
Arild Frostad, Børge Lundhaug, Wenche Leraand
Dagrunn Nilsen, Rune Hammer, Sindre Tørstad
Tore Rasmussen, Andreas Askim-Ringen, Magne Sjåstad, Håkon
Groven, Thomas Schanke, Lars Espen Bøkseth, Asgeir Johansen,
Kari Helgetun Langfoss, Heidi Skorstad, Beate Orderløkken, Elin
Almåsbro.
Thomas Dahl, Stein Helge Dille, Erik Fenstad, Bjørn Solem
Gry Solheim, Gry Anne Strøm, Beate Forbord
Stian Langørgen, Toivo Haugen, Kenneth Aalberg, Lisbeth Langørgen
Frode Storvik, Eddie Tuven, Marte Sandvik, Marianne Øien
Odd Ivar Pedersen, Oddvar Kristensen, Ronny Eriksen
Håvard Fossmo, Christian Aune, Eva Overholt
Tore Hansen, Kjell Rune Langfoss
Jan Erik Aune, Kjetil Trøan, Sølvi Karlsen.
Terje Pettersen, Aleksander Nordengen, Kåre Lenes
Jan Erik Pedersen, Joar Evjen(vårsesongen)
Per Asbjørn Solberg, Vebjørn Solberg, (vårsesongen) Kent Roger
Martinussen (høstsesongen) Odd Ivar Pedersen
Jon Kåre Gylland Prestmo, Bård Stenseth, Kent Martinussen, Jan
Frode Antonsen, Jan Ole Jonassen
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Minigutter/jenter 6
Minigutter/jenter 7
Minigutter 8
Minijenter 8
Minigutter 9
Minijenter 9
Minigutter 10
Minijenter 10
Lillegutter 11
Lillejenter 11
Lillegutter 12
Lillejenter 12
Gutter 13
Gutter 14
Jenter 14
Gutter 16
Gutter 19
Herrer 3.div

Styrets arbeid
I gjeldende periode har styret blant annet utført følgende arbeider:
Styremøter
Det er avholdt 12 styremøter hvor 70 saker er behandlet.
Spesielle oppgaver
- Avholdt 2 lagleder/trenermøter
- Avholdt trenerforum
- Vært representert på møter hos Trøndelag Fotballkrets.
- Vært representert på Trøndelag Fotballkrets Fotballeder 1 kurs.
- Avhold separate møter med lagledere og trenere for alle lag.
- Vært representert på foreldre- og spillermøter.
- Utarbeidet og publisert vår verdibrosjyre.
- Tilrettelagt, administrert og arrangert Krokus Cup/Buvik Cup.
- Revidert Sportsplan for Buvik Fotball.
- Revidert organisasjonsplan for Buvik Fotball
- Utarbeidet hospiteringsplan for Buvik Fotball
- Administrert og utført videre oppussing av Klubbhuset
- Administrert og utført innsamling av aktivitetsavgift.
- Administrert og holdt orden på avdelingens økonomi.
- Bidratt til å sette ny organisasjon rundt Buvik Senior samt vært med på møter med
trenere, administrasjon og spillere.
- Administrert Tine fotballskole sammen med støtteapparat Buvik Senior.
- Administrert og driftet baneanlegg sammen med banemannskap.
- Administrert og driftet banekalender.
- Bidratt på sponsorsatsingssiden sammen med Asgeir Johansen.
- Innehatt sportslig rolle med dertil oppgaver samme med sportslig leder i deler av året.
Dugnader
Det legges ned stor dugnadsinnsats/frivillig arbeid på alle plan i avdelingen.
Trenere, lagledere, styremedlemmer og andre tillitsvalgte utfører arbeid for avdelingen
daglig.
Foreldre og foresatte har hjulpet til på Krokus Cup og Buvik Cup og vært en stor bidragsyter
til at vi har fått gode økonomiske resultater på disse cupene. Noe vi er helt avhengig av skal
vi klare å opprettholde den daglige driften. Vi ser at det økonomisk sett har blitt dårligere
resultat på Krokus Cup enn foregående år. Dette kan relateres til tidligere oppstart for junior
og de eldste lagene, slik at Krokus Cup kom etter seriestart i enkelte tilfeller. Krokus Cup har
alltid vært en cup som har vært definert som en oppkjøring til seriestart, og når seriestarten
for de eldste blir tidligere og tidligere, så er vi avhengige av å tenke litt nytt rundt dette. I
tillegg har foreldrene bidratt med å stå i kiosken på stadion og dermed opprettholdt et
velfungerende tilbud til de som støtter opp lagene og ser på kamper/treninger.
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Herrer senior har en fin gruppe med frivillige som utfører en stor jobb innenfor både det
sportslige og arrangementsmessige, noe som blant annet har ført til at vi er blitt en
foregangsklubb for kretsen hva gjelder arrangement i 3. divisjon.
Banemannskapene har gjort en fenomenal innsats med å legge til rette for aktivitet på
banen, med Jan Ove Grønflaten i spissen. I 2015 ble det også lagt ned enormt mye tid og
krefter i planleggingen og ‘’byggingen’’ av vår nye kunstgressbane, Da-Tel Arena og i tillegg
til et nytt speakertårn ved stadion. En stor takk må rettes til Roar Sæther, Odd Ivar Pedersen
og Jomar Nilsen for planleggingen/utførelse i forbindelse med dette. En stor takk rettes også
til alle de som var med og jobbet med å ferdigstille alt rundt banen.
Da-Tel Arena ble tatt i bruk etter sommerferien til glede og fornøyelse for alle. Offisiell
åpning av banen ble gjort, 26.09.15 og på programmet sto det både presentasjon av
verdibrosjyre, konkurranser for barna, showkamp og seriekamp i 3.divisjon.
Sponsoransvarlig Asgeir Johansen hadde nøye tilrettelagt et flott åpningsshow på banen.
Videre arbeid med Klubbhuset er også gjort, i tillegg til mye forefallende arbeid.
Da det ble bestemt å brøyte Da-Tel Arena 2 på vinterstid har det også blitt lagt ned mange
timer i brøyting av banen før kamper og trening.
Tirsdagsgjengen har også i 2015 gjort en super dugnadsinnsats på baneanlegget og er alltid
velvillige til å bidra når det blir spurt.
Det daglige kiosksalget på banen er også en av de viktige inntektskildene i avdelingen.
Organisering av dette er utført av Ole Røstad og kioskansvarlig Linn Haug Hestnes som har
gjort en stor innsats for å opprettholde den nødvendige driften. Etter omfattende
restaureringsarbeid i Klubbhuset, har nå kiosken fått ett nytt liv. Vi har fremdeles mye å
hente i forhold til å gjøre klubbhuset til en levende miljøskaper i klubben og nærområdet.
I 2015 har det foregått mye på Da-Tel Arena. Rivejobb i forbindelse med Gressbanen,
planering, legging av kunstgressdekke, oppsett av gjerder, bygging av nytt speakertårn.
Uteområdet vårt har nok også blitt preget av rivningsarbeidet som foregår på Buvik Skole.
Restaureringsjobben som foregår der har ført til dårligere med parkeringsplasser og noe
vanskeligere adkomst til banen. Fra å være en litt åpen plass, så har det blitt noe trangt og
vanskelig å komme til, spesielt når det gjelder parkering. Vi ser at når vi har større
arrangement så får vi problemer med antall parkeringsplasser. Spesielt i de perioder det
foregår ting i Skaunhallen samtidig som det foregår på banen. Dette er helt klart et område
som man må fokusere på framover.
Sportslig
Herrer senior stilte lag i 3.divisjon og meldte også på lag i 4. divisjon. På bakgrunn av
fallende interesse for 4.divisjons laget i tillegg til at noen valgte å slutte, besluttet vi å trekke 4
divisjonslaget fra seriespillet. Dette ble gjort på bakgrunn av spillegrunnlaget, og de
historiske ‘’problemene’’ vedrørende oppmøte på de drøyeste bortekampene. Når man i
tillegg ble tildelt ‘’Østlandsavdelingen’’ i 3.divisjon, så vi at det totalt sett kunne føre til en stor
belastning på de som lå å vippet mellom 3.divisjon/4.divisjon og G19. Skulle man kunne
forankret et godt spillemessig opplegg rundt 4.divison så burde det vært et totalantall på rene
4.divisjonsspillere som var mye høyere enn det var.
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I aldersbestemte klasser gror det godt i klubben og flere av lagene har hatt gode
prestasjoner både hva gjelder enkeltspillere og som lag. Gutter 13 gjorde det godt i sitt 1
divisjon både vår og høst, G14 spilte også 1 divisjon og gjorde også sakene sine meget bra. I
tillegg har vi hatt en stabil masse med spillere med lite frafall, noe som også er viktig i tillegg
til det sportslige. Det er et stort engasjement blant våre spillere i alle klasser og utrolig mange
er ekstremt treningsvillige og sees ofte på banen også ‘’utenfor treningstid’’. Vi ser at vi har
en økning i antall spillere på de yngste kullene noe som naturligvis kan tilfalles tilflytningen til
bygda.
Av enkeltspillere som utmerket seg spesielt i løpet av året må vi få trekke frem Kristin Loraas
Eiriksson(J15/G14) og Emil Offerdal Johansen(G13/G14) som flere ganger har representert
klubben i krets- og regionlagsammenheng.
Dommere
Buvik Fotball har i år også utvikling og utdanning av dommere som en av sine hovedtema. I
forbindelse med dette har Kim Are Næss Leistad og Stian Langørgen gjort en kjempejobb
henholdsvis som dommerkontakt i styret og som dommerkoordinator. Elisabeth Eggen
Solem har også gjort en stor jobb i forbindelse med dommeroppsett til Krokus Cup og Buvik
Cup. Vi takker for arbeidet som er lagt ned.
Videre gratuleres Marit Buhaug Folstad og Kim Are Næss Leistad med sin innsats som våre
kretsdommere på ett stadig høyere nivå. Marit debuterte i sesongen 2015 som dommer i
Toppserien i kampen Medkila – Røa, og avsluttet sesongen som 4.dommer i cupfinalen for
kvinner. Marit ble også kåret til årets dommer 2015 av Trøndelag Fotballdommerlaug. I
tillegg er hun utnevnt som toppseriedommer i sesongen 2016.
Klubben har veldig mange klubbdommere, men trenger å jobbe hardere i årene framover for
å få fram flere Kretsdommere. Den gode økningen i dommerstanden kan nok relateres til at
vi har tatt tak og gjort det til en prioritert målsetning blant de yngste i tillegg til den svært gode
jobben som blir lagt ned av de som har koordineringsansvar her. Målsettingen er å få flere av
disse til å være med lengre og bli kretsdommere.
Økonomi
Det er gjort en stor innsats i klubben for å få inntekter til avdelingen i tillegg til at det er satt i
gang en prosess for å begrense unødvendige utgifter. Styrets målsetning er fremdeles å få
mest mulig sportslig utvikling ut av hver krone som kommer inn i klubben. I 2015 prioriterte
vi, som i 2014, også å bruke noen kroner på felles bekledning, dvs lagsgenser. Når det
gjelder inntekter må det spesielt nevnes overskuddet på cupene våre, noe som viser
viktigheten av å opprettholde og arrangere disse med suksess også i fremtiden
Krokus Cup, Buvik Cup, aktivitetsavgift, kiosksalg og sponsorinntekter har vært avdelingens
viktigste inntektskilder.
Det har vært viktig for oss å gjøre sponsingen mer forutsigbar for sponsorbedrifter og for
avdelingen i sin helhet. Det påbegynte arbeidet i 2013, ble utviklet videre i 2014 og det har

Side 10 av 16

videreutviklet seg i 2015. Dette førte til at vi har fått en god gruppe med aktører som er med
på våre banereklameskilt. Målet er å få solgt store deler av både den nye og gamle
kunstgressbanen til mange aktører i 2016. Jobben som er gjort er veldig viktig for Buvik
fotball og kan ende opp med å bli en av våre aller viktigste inntektskilder. Det takker vi både
Asgeir Johansen og våre støttespillere for.
For videre informasjon om avdelingens økonomi vises det til regnskap for 2015.
Utfordringer 2016
Den kontinuiteten vi har slitt med de tidligere årene har klart bedret seg. Det å få på plass et
styre som kan være med å sitte over lengre tid er viktig for de prosjektene som er satt igang i
klubben. Fremdrift er et nøkkelord, og vi må være pådrivere for å få både strategisk og
sportslig utvikling i de kommende år. Dette gjorde at vi fortsatte jobbingen med de punktene
vi hadde satt på dagsorden foregående år. Fremdeles er det mange utfordringer, og
totaliteten i arbeidsoppgavene blir bare økende. Arbeidsbelastningen er fremdeles stor på
enkelte, og vi ser viktigheten av å ha en velfungerende cupkomite som essensielt. Fremdeles
er det dog mye jobb som blir lagt på få personer, avhenger naturligvis av verv og dertil
ansvarsområde. Det å få til et mer fungere samarbeid med hovedlaget må også prioriteres
da vi synes dette er noe svakt per dags dato.
Vi opprettholder vår sterke henstilling fra i fjor til alle foreldre, om å melde seg som frivillig på
de områder det trengs hjelp. De konkrete arbeidsoppgavene vil bli lagt fram på vår
facebookside, tatt opp i foreldremøter og trener/lagleder –fora.
I et langsiktig perspektiv er det fremdeles viktig å se på muligheten av å ansette en daglig
leder som kan drifte de mest tidskrevende arbeidsoppgavene innad i laget. Det å ha en
dedikert person til å samle tråder og holde kontroll over de dagligdagse oppgavene vil være
en viktig del av det å ta Buvik fotball videre inn i et ny æra. En henstilling om en utredning for
å undersøke hvilket verdiskapende bidrag dette kan gi klubben opprettholdes fra fjoråret.
Dette medfører en ekstrakostnad for avdelingen i størrelsesorden pålydende kr 600 000,- og
den mest sannsynlige måten å finansiere dette på er gjennom økt aktivitetsavgift. Med
dagens spillermaterialer vil det si en tredobling av avgiften.
Pr dato mangler det noen personer innenfor områdene hjemmeside, sosiale media og PR.
Her har vi utrolig mye å hente på å jobbe målrettet for å skape mer blæst om lagane og
sørge for at interessen blir større blant de i bygda. I tillegg har vi også en utfordring på å
gjøre oss godt nok ‘’kjent’’ blant de nye i bygda.
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SKIAVDELINGEN
Styret har bestått av:
Kathrine Rokke Pedersen
John Arve Myhren
Kari Øyås
Jørn Heggelund
Terje Pettersen
Inge Valseth
Jan Ove Grønflaten
Tove Sommerschild

leder
nestleder
kasserer
sportslig leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Kort om året 2015
Også dette året ble det store utfordringer med snømangel. Snøen kom i jula, og ble liggende
delvis til slutten av januar. Vi rakk å arrangere to skirenn.
Konkurranser utenfor Buvika
Flere av Buvik il ski sine løpere har representert klubben på skirenn utenfor bygda, både
jenter og gutter. Frida Haugskott og Anders Haugskott har gått ST-cup, samt Olve Løseth og
Sindre Rokke Pedersen som kom opp i 13 års-klassen på slutten av året og stilte på ST- cup
i Tydal.
Vi har hatt mange lag med på stafetter som bl.a. Dalgårdstafett, Knykenstafett og
Ranheimstafett
Treninger
Starten på året ble flott med mye snø og stor aktivitet på skileik og skitrening fra 0-12 år på
Buvikåsen. Etter hvert som snøen forsvant måtte de eldste gruppene finne andre alternative
treningsløyper for å få gått på ski. Ramsjøbu i Skaun var et bra alternativ ut februar, både for
trening og poengrenn.
I løpet av høsten har 4. til 6. klasse hatt barmarkstreninger på mandager og torsdager. Løp
ute og aktiviteter inne på Allbrukshuset, med leik og moro som hovedingredienser i treninga.
Mange unger har deltatt på dette.
Vi startet i høst opp med idrettsskole for 1-3 klasse i Skaunhallen. Dette var populært, og det
var rundt 30-40 unger fra hvert trinn enkelte ganger. I tillegg til å være i hallen besøkte de
også klatrehallen på Orkanger og Husebybadet på Heimdal.
Trenere/ aktive
Trenere i 2015:
2007- trinnet - Anita Melting
2006- trinnet - Arne Orderløkken
2005- trinnet - Jørn Heggelund
2004- trinnet - Daniel Gladsø og Tove Sommerschild . Fra høsten ble 2005 og 2004 slått
sammen.
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Idrettsskolen ble drevet av Hege Stellander og Anette Mosti for 1. klasse, Ruth Anne Riaunet
2. klasse og Anita Melting 3. klasse.
Til tider stor oppslutning på alle grupper, men dette styres mye av snøforholdene når det er
vinter.
På skiteamet har vi hatt Frida Haugskott, Anders Haugskott, Olve Løseth, Henrik Valseth,
Niklas S. Hansen og Sindre Rokke Pedersen.
Egne arrangement
Det ble avholdt følgende skirenn på Buvikåsen:
 Poengrenn 15.01. 78 deltakere
 Poengrenn 26.01. 70 deltakere
 Buviksprinten, Djupsjørennet, klubbmesterskapet og 2 poengrenn måtte avlyses
 I.f.m. Vinterkulturuka hadde vi reåpning av Pienehytta i slutten av januar. Her var det
aktiviteter som isfiskekonkurranse, hundekjøring og skøytekurs, og i tillegg salg av
kaffe, vaffel, pølse m.m. fra hytta. Dagen ble en stor suksess!
En stor takk rettes til alle som var med på å gjøre disse arrangementene mulig å arrangere.
Terrengløp
Også i 2015 ble Terrengmestern en stor suksess. Med 96 deltakere på løp 2 ved
strandpromenaden hadde det løpet flest deltakere som ventet. Her stilte i tillegg flere
fotballag.1. løp inngikk også denne gang i Skaunkarusellen.
Dugnader
I høst og flere helger før jul hadde vi dugnader på Quality hotell Heimdalsmyra. Arbeidet
besto i rigging av utstyr, og flere menn deltok velvillig på dette og gjorde en kjempeinnsats
som førte til stor fortjeneste til skiavd.
I starten av oktober var det dugnad på skihytta, med rydding av skog, montering av ny
lysstolpe og ferdigstillelse av ny sløyfe i lysløypa m.m. Etterpå ble det dugnadsfest for alle på
skihytta.
I.f.m. Buvik-cup i fotball prøvde vi å arrangere bruktmarked, men interessen var ikke all
verden, så dette må evalueres sammen med fotball før gjentakelse.
Salg av julenek og Buvikkalender foregikk i november og desember, og vi fikk bra inntekt på
dette. Konklusjonen ble at 300,- kalendere og 450- 500 nek er nok. Et stort antall barn og
voksne stilte på kvelden, slik at vi stort sett ble ferdig med hele bygda på en kveld.
Kjempeinnsats av alle her.
Annet
Buvik il fikk tildelt en sum fra Skaun kommune for å opprette flere turbaser med benker og
bord rundt om i marka. Her har Jan Ove Grønflaten, Terje Pettersen, Halvard Brostrøm m.fl.
fra skiavd. gjort en fantastisk jobb. Det har blitt laget benker til alle turbasene, ny platting og
nytt naust på Pienehytta. Et flott turmål for hele buvikas befolkning.
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Økonomi
Investeringer dette året:
 Ny ATV etter tyveri
 Høytaleranlegg etter tyveri
 Beitepusser
 Gresstrimmer
Se eget regnskap.
Eiendeler
 Emit tidtakersystem med 100 stk. brikker
 ATV
 Beitepusser
 To sett startnummer
 Høytalere
 Sambandsutstyr
 Startklokke
Vi vil takke alle som har stilt opp for skiavdelinga dette året. Både trenere, foreldre, og alle
andre som stiller opp og gjør en innsats, og en spesielt stor takk til løypekjørerne for sin
uunnværlige innsats i løypene våre, selv når vi mangler snø.
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TRIMAVDELINGEN
Trimutvalget 2015
Normal aktivitet i 2015, men engasjerte oss ekstra i forbindelse med Vinterkulturuka.
Trimutvalget oppfordrer alle til å benytte alle de flotte løyper og traceer som finnes. Det er
mulighet for å være aktiv i flott natur, både sommer som vinter.
Jens Riise-løpet
For 40 gang ble dette arrangert. Deltakerantallet var på 103 deltakere (116 i 2014, 134 i
2013 og 139 i 2011). Her må en vurdere effekten av å arrangere – etter 40 års
arrangementet.
Trimkassene
De ivrigste trimmerne i år:
Kjell Reidar Kvernberg (319 besøk) og Marit K. Langmo (828 besøk).
Kjell Reidar har sitt andre napp i pokalen. Marit fikk tredje napp i pokalen og har fått den til
odel og eie.
Uttrekkspremier
Blant alle som har vært på trimtur og skrevet seg inn i bøkene, ble det trukket ut tre som får
hver sitt gavekort:
1. Evy Heggelund
2. Mette Myren
3. Roger Åstum
Besøk i trimkassene
Trimkasse
2015
2014
Øvergjerdsvollen
2285
2700
Bjønnaskaret
808
547
Sæteråsen
661
253
Ølsholmhåggån
2818
2881
Gapahuken Elva 1)
5878
5913
Haugarommet
3260
2491
Øyberget
4675
4646
Sum
20385 19431
1) Flyttet til Gapahuken i 2013

2013
3673
1324
774
2456
5075
1658
2865
17825

2012
2011
4304
4170
2304
1874
640
732
2146
2800
941
628
1438
1419
2190
1896
13963 13500

En flott økning i antallet som skriver seg inn i bøkene. Besøkene varierer en del årene
mellom. Noe skyldes vel dårlig skiføre i fjor.
Vinterkulturuka
Trimavdelingas bidrag i Vinterkulturuka var å arrangere tursti oppover langs elva og til
Gapahuken, samt servering av pølse og brød, kaffe og saft.
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ØKONOMI BUVIK IL
2015 har vært et vanlig driftsår med tilfredsstillende økonomisk resultat.
Likviditeten er også tilfredsstillende, selv om vi har gjort betydelige løft på anleggssiden der
vår andel er ca kr. 700.000,-. Prosjektet har gått etter planen økonomisk og følger budsjettet
godt. Som mellomfinansiering inntil mottatt mva-kompensasjon og utbetaling av andre
halvdel av spillemidler har vi tatt opp et lån i Orkdalsbanken på kr. 2.mill.
Når vi får refundert ovennevnte har vi muligheten til å innfri lån tilsvarende.
Vi har i tillegg ca. kr. 1.mill på sparekonto som vi kan velge å innfri noe gjeld med.
Ønsket er etter hvert å innfri det private lånet, og heller samle resterende lån i
Orkdalsbanken.
MEDLEMSKONTINGENT
Det fremmes ikke endring i medlemsavgiften til årsmøte. Det minnes om pliktig medlemskap
for alle aktive utøvere i laget. Når det gjelder aktive utøvere, er medlemskap påkrevet pga.
forsikringsordningene ved konkurranser og organisert trening.
HJEMMESIDE
Informasjon blir gitt til medlemmene via vår hjemmeside, www.buvikil.no. Her finnes linker til
hver avdeling. Det oppfordres til større bruk av hjemmesiden av alle avedelinger og ledd i
laget.
SLUTTORD
Buvik IL vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi kan ha et bredt idrettstilbud i
Buvika!
 Aktive idrettsutøvere
 Sponsorer
 Trenere, lagledere og andre tillitsvalgte
 Dommere
 Tirsdagsgjengen
 Løypemannskapet
 Alle grunneiere
 Store og små næringsdrivende i lokalmiljøet
 Skaun kommune
 Skaunhallen
 Buvik skole
Til slutt en stor takk til alle som har bidratt på dugnader og arrangement i regi av avdelingene
i Buvik IL – ingen nevnt, ingen glemt!
9. mars 2016
HOVEDSTYRET BUVIK IL
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